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HELSINGIN AKVAARIOSEURA RY:N 
JOHTOKUNTA 2005

Leena Lehtikari,  puh 040-774 0008,  
puheenjohtaja  leenalehtikari@hotmail.com

Tuomas Bergström, puh 040 563 6999
varapj, kotisivujen ylläpito

Kirsi Karhula  puh 09-727 5425, 040-537 6927, kirsimk@jippii.fi
Sihteeri, jäsenkirjavastaava

Lassi Köppä  puh 040-759 3650, lassi.koppa@lut.fi
Rahastonhoitaja, kirjanpito, jäsenmaksut

Alix Antell  puh 040-515 8282, AlixA@myway.com
Kalalehden päätoimittaja, tiedottaja

Tuire Saloranta  puh 050-547 8350 (iltaisin), tuire.saloranta@helsinki.fi
Jäsenrekisteri, uusien jäsenten vastaanotto

Markku Lehikoinen puh 09 874 3986, 050-349 1402, a-molli@sci.fi
Viljelyvastaava

Jäsenmaksut:  Aikuiset   16€/vuosi

   Nuoriso (alle 16v.)  10€/vuosi

Liittymismaksut: Aikuiset   6€

   Nuoriso (alle 16v.)  5€

Perhejäsenet:  liittymismaksu + puolet jäsenmaksusta

Seuran pankkitili: 234518-4184

Mainokset lehteen: Kansi    50€

   Koko sisäsivu  17€

   1/2 sivua sisäsivulla 8€

Jäsenlehden toimitus: Alix Antell, puh 040-515 8282   

   aineistot kalalehteen: AlixA@myway.com

Kansikuva:   Ari Paronen

Painopaikka:  Sokonet Oy, Espoo

Kaikki jäsenlehteen juttuja tai kuvia lähettäneet akvaristit ovat 

mukana seuran logolla varustetun pikee -paidan arvonnassa.
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Kevät etenee ja ötökät heräilevät säiden lämmitessä. Toukokuus-

sa menemme jälleen niitä narraamaan Kirkkonummen ötökkä-

lammikoille. Muistakaa pakata mukaan haavi, ämpäri, saappaat, 

tarpeeksi eväitä ja koko perhe. Jos ei sopivaa haavia satu omista-

maan, voi sellaisen askarrella toukokuun kuukausikokouksessa 

seuran omassa askartelutilassa. Ja jos vielä jollakulla ei ole nur-

kat täynnä omenapuun oksia syksyn näyttelyn jäljiltä, voi asian 

tilan korjata ötökkäretkellä. Lisää siis varusteluetteloon saha ja 

hanskat. Seuralaisten eläinharrastuksen monipuolistamiseksi 

kesäretki suuntautuu Korkeasaareen, jossa saamme opastetun 

kierroksen. Varusteluetteloon laitetaan jälleen tarpeeksi evästä 

ja koko perhe. Kaikista mainituista tapahtumista löytyy tarkem-

mat ohjeet lehden sisäsivuilta.

Aurinkoista kesää kaikille,

Leena Lehtikari

TAPAHTUMIA MAAILMALLA

Aquarama 
26. - 29.5. Singaporessa. 

Yhdeksänsien kansainvälisten Akvaariokala- ja tarvikemessujen (aasian suurimmat 

akvaariomessut) yhteyteen järjestetään InterGarden 2005 sekä Pet Asia 2005 -messut 

Singapore Expo:ssa. Lisäinfoa osoitteessa www.aquarama.com.sg

Tier&Wir in Reinberg
3.- 5.6 Pohjoissaksa, Reinberg

Reinbergissä Zoo Zajac järjestää taas eläinmessut, esillepanijoita on yli 200 ja eläi-

mellistä menoa on luvassa laidasta laitaan. Lisätietoa osoitteesta www.zajac.de
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HAS:in hallitus kokoontuu suu-
rinpiirtein kuukauden välein, 
tarvittaessa useamminkin, 
kes kus telemaan yhdistyksen 
asioita sekä järjestämään ta-
pahtumia ja kokouksia. Mutta 
minkälaisia hahmoja hallituk-

ESITTELYSSÄ HAS:in HALLITUS

sessa oi keastaan istuu? Jotta 
hallitus ei olisi uudellekaan 
jäsenelle kasvoton elin, vaan 
kokouksissa harvemminkin 
käyvä tietäisi kuka on kuka, 
seuraa tässä pieni haastattelu 
hallituksen persoonista. 

Nimi: Leena Lehtikari

Tehtäväsi hallituksessa: Puheenjohtaja

Ikä: 31

Siviiliammatti: Diplomi-insinööri

Milloin liityit HAS:iin: Vuosia sitten Stockmannin lem-

mikkipäivien yhteydessä. Olen siis elävä todiste siitä, 

ettei sittenkään ole turhaa mennä sinne joka vuosi ih-

misten kanssa juttelemaan.

Lempikalasi: Lehtikala. Perusteluna valintaan omat 

lemmikit, ei seuran logo.

Mitä aiot saada hallituskaudella aikaiseksi: Lisätä yh-

teistyötä muiden akvaarioseurojen kanssa esimerkiksi 

esitelmävaihdon ja yhteisten tapahtumien muodossa.

Ambitiosi akvaristina: Kehittyä paremmaksi akvaario-

puutarhuriksi.

Nimi: Tuomas Bergström
Tehtävä hallituksessa: Vara Pj. ”nakkikone”
Ikä: 30

Siviiliammatti: Konsultointijohtaja
Milloin liityit HAS:iin: 1999(?)
Lempikalasi: Kiekkokala
Mitä aiot saada hallituskaudella aikaiseksi: Hyvää mieltä ja uudet WWW-sivut muiden avustuksella.
Ambitiosi akvaristina: Nauttia harrastuksesta, tarjo-ta hyvä ympäristö Lemmikeilleni.
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Nimi: Kirsi Karhula
Tehtäväsi hallituksessa: Sihteerin hommat eli pöy-täkirjojen kirjoittelua lähinnä.
Ikä: Jotain 3x, sitä on juuri niin nuori kuin tuntee olevansa, oikealla iällä ei kannata päätään vaivata.Siviiliammatti: Virallisesti ollaan edelleen opiskeli-jan kirjoissa. Mielenkiinnon kohteena jaksaa edel-leen olla mikrobiologia, kemia ja biokemia. Piakkoin kai sitä pitäisi valmistua biotekniikan insinööriksi.Milloin liityit HAS:iin: Jaa-a, on siitä jo useampi vuosi aikaa, taisin liittyä vuonna 1999.

Lempikalasi: Lempikaloja on ollut akvaristina use-ampiakin, mutta tällä hetkellä pidän tetroista eritte-lemättä tarkemmin lajia.Mitä aiot saada hallituskaudella aikaiseksi: Annan oman panokseni toiminnan ke-
hittämiseksi entisestään. Toistaiseksi tämän vuoden puolella muut häiriötekijät (lue: 
karvaeläinten ”viljelystä” pitkälti johtuvat syyt) ovat jonkin verran estäneet itse kuu-
kausikokouksiin osallistumista.
Ambitiosi akvaristina: Haluaisin viljellä suuremmassa mittakaavassa ja suunnitel-
mallisemmin erinäisiä lajeja. Tällä hetkellä vain aikaa ei liiemmälti tähän ole ollut. Eli 
olen tässä suhteessa vasta päässyt hieman raapaisemaan pintaa.

Nimi: Tuire Saloranta  

Tehtäväsi hallituksessa: Jäsenasioiden hoito, viralli-
nen joulupuuron polttaja, ihmisparkojen nakitus ja tie-
tysti leivonta...

Ikä: Odotas, kun lasken... Tasan neljännesvuosisata.

Siviiliammatti: Arvauskeskuslekuri ja hyvä sellainen ;)

Milloin liityit HAS:iin: Muutamia vuosia sitten, joskus 
90-luvun lopulla.

Lempikalasi: Ehdottomasti kiekkokalat... ja pallokalat 
... ja helmimonniset.

Mitä aiot saada hallituskaudella aikaiseksi: Sen, että 
vastaan jatkossa uusien jäsenten maileihin ajoissa.

Ambitiosi akvaristina: Vaatimattomasti vain oman, 
kauniin altaan luominen ja sen kalojen hyvinvointi. Oi-
keasti tällä hetkellä se, että ehtisin ruokkia kalat edes 
kerran päivässä...
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Nimi: Lassi Köppä

Tehtäväsi hallituksessa: Yritän pitää 

huolta HAS:in maallisesta omaisuudesta 

sekä hoidella rahaliikennettä suuntaan 

jos toiseen.

Ikä: Kolkytkaks vee

Siviiliammatti: Tutkija vai pitäisikö sa-

noa hutkija. Olen tutkimusassistentti 

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 

Yritän siis väkertää päätoimisesti väitös-

kirjaa uudehkolta tutkimusalalta nimeltä  

          Tietojohtaminen.

Milloin liityit HAS:iin: Muistaakseni vuonna 2002.

Lempikalasi: Tällä hetkellä kyhmyotsat ovat erityisen tarkkailuni koh-

teena. Ne ovat hauskan näköisiä otuksia ja iso kyhmy otsassa luo niille 

hieman ihmismäisiä kasvonpiirteitä. Kyhmypariskuntamme näyttää kyllä 

aktiivisesti riiailevan, mutta vielä mitään konkreettista tulosta ei ole nä-

kyvillä. Kyhmyotsa on siitä ovela kala, että se ei kovin mielellään ole nä-

kyvillä kerjäämässä ruokaa, vaan odottelee hieman sivummalla. Kyllä se 

kuitenkin nopeiden syöksyjensä ansiosta nappaa ruokansa ensimmäisenä 

toisten edestä.

Mitä aiot saada hallituskaudella aikaiseksi: Ei ole mielessä mitään sel-

laista yhtä asiaa, jota erityisesti ajaisin. Koen enemmänkin olevani sellai-

nen yleismies, tekee mitä pitää ja tuo jotakin uusia ajatuksia ja ideoita 

toimintaan. Viime johtokunnan kokouksessa jo ideoitiin syksyksi uusia 

juttuja, joista toivottavasti joitakin saadaan toteutettua.

Ambitiosi akvaristina: Ehkä akvaristinakin olen sellainen yleismies - 600 

litran seura-akvaario ja pieni kutuallas. Akvaariota harrastelin jo nuorem-

pana, mutta opiskelu toi akvaarioharrastukseen yli kymmenen vuoden tau-

on. Nyt harrastus on ehkä hieman asiantuntevampaa, mikä näkyy mm. 

siinä, että kudettaminen jo onnistuu ja kasvitkin kasvavat jopa myyntiin 

saakka. Varmaan tässä vielä joitakin vuosia on hyvä kerätä lisää perustie-

toa akvaristikavereilta ja tietty HAS:in kautta. Sen jälkeen voisi miettiä kes-

kittymistä johonkin biotooppiin. On muuten hauska yhteensattuma että 

taloustieteissä tutkitaan juuri tällä hetkellä liiketoimintaekosysteemeitä 

(business ecosystem), jonka on tarkoitus olla analoginen sovellus biolo-

gisesta ekosysteemistä. Niinkuin tästä sekavasta tekstista näkya, ei mulla 

siis mitään selkeää ambitiota ole. Harrastaminen on mielekästä silloin kun 

se tuntuu mukavalta ja siitä kokee saavansa jotakin. Jos homma alkaa tun-

tumaan pakkopullalta tai muuten epämiellyttävältä, on aika miettiä mielek-

käämpiä harrastuksia.

Kalalehti 2/056
Kalalehti_2_05.indd   6Kalalehti_2_05.indd   6 6.5.2005   10:35:286.5.2005   10:35:28



Nimi: Markku Lehikoinen
Tehtäväsi hallituksessa: Tehtävien jaossa hihkaisen aina ensimmäisenä reippaasti jonkun muun nimen. Vil-jelyvastaavan virkaa jaettaessa olin juuri tunkenut suun pullaa pullolleen ja tuli huti.
Ikä: Juuri tänään tulee täyteen 48. Ääh, nyt iski paniikki ja stressi. Kadotettu nuoruus ja sillai... Ei tuommoisia saa kysysä.

Siviiliammatti: Akvaariobisneksessä hääräilen. Ei ole niin auvoinen yhdistelmä, kuin äkkiseltään tuntuu, har-rastaminen ja työ tuntuvat olevan toisensa poissulkevia asioita. Jompikumpi tai yleensä molemmat kärsivät.
Milloin liityit HAS:iin: Voi sentään, siitä on niin kauan, olikohan -83. No, näköjään kaikki nuoruuden hullutukset eivät olekaan niin hulluja.
Lempikalasi: Vaihtelee vähän kausittain, jokin ryhmä on aina erityisemmän mielenkiin-non kohteena. Näin keväällä lammikkokauden alussa tulee puuhasteltua karppien parissa. Itsestäänselvä suosikkiryhmä on tietysti kirjoahvenet ja yksilötasolla lemppari taitaa olla huumekala nimeltä Hörhö, on aika huisi otus.
Mitä aiot saada hallituskaudella aikaiseksi: Jos edes jonkun akvaarionpitäjän saisi herä-teltyä Ihan Oikeaksi Aktiiviseksi Harrastajaksi. Haluaisin harrastuskenttään monipuolisuut-ta, perinteinen seura-akvaario ei ole ainoa totuus.
Ambitiosi akvaristina: Voitto tai kuolema, ei, liian teatraalista. Teen parhaani ja katso-taan mihin se riittää, ei, kuulostaa luuseriurheilijata. Aina tämä kotiolot voittaa, ei, ei liity asiaan. Hmm, Jos joskus oppisin laittamaan sellaisen akvaarion, jota kehtaisi esitellä.

Nimi: Alix Antell

Tehtäväsi hallituksessa: Päätoimittajuus ja tiedotta-
minen ja muutenkin kaikenlaisen graafisen homman 
pipertäminen.

Ikä: Syksyllä tulee 28 täyteen. Uskoo ken haluaa ;)

Siviiliammatti: Graafinen suunnittelija, kas kummaa. 

Milloin liityit HAS:iin: Ei kauhean kauan sitten. Van-
hin löytämäni Kalalehti on vuodelta 2002.

Lempikalasi: Sateenkaarikalat ovat olleet innostukse-
ni jo lähen kymmenen vuotta, mutta niiden rinnalla 
isot kirjoahvenet kiehtovat.

Mitä aiot saada hallituskaudella aikaiseksi: Haluaisin puhaltaa vähän eloa kalalehteen 
ja siihen toivon jäsentenkin ideoita. 

Ambitiosi akvaristina: Että saisin muutettua haukkumanimeni ”kasvintappaja” perus-
teettomaksi... 
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Kyseessä on siis Suomen Akvaa-
rioliiton tukema yhteispohjois-
mainen akvaariokalojen vilje-
lykampanja. Taka-ajatuksena 
on muiden kauniiden ajatusten 
ohella aktivoida ja kannustaa 
akvaristeja perehtymään har-
rastukseen syvällisemmin ja 
perusteellisemmin.

Pähkinänkuoressa homma toimii seuraa-

vasti: Kalat on jaoteltu vaikeusasteen mu-

kaan eri luokkiin, pronssi, hopea, kulta 

ja valio. Pronssimerkin saa hyvin helpos-

ti, kasvata yksi poikanen ja ilmoita se. 

Luokkaan kuuluvat kalat, jotka lisään-

tyvät itsestään ilman sen kummempia 

operaatioita. Valiomerkin voi saada suo-

rituksesta, johon ei kukaan ole aiemmin 

pystynyt. Ylemmissä luokissa vaaditaan 

tarkempaa dokumentointia.  Lajien luo-

kittelu ja tarkat säännöt löytyvät Akvaa-

rioliiton sivulta, www.aquahoito.info, 

siltä liitto ja edelleen viljely. Lajilista ei 

taida vielä olla uuden nimiluettelon mu-

kainen, mutta eiköhän nuo selviä. Vuo-

siluvut kannattaa mielessään päivittää 

voimassa olevaksi. Mutanttihirviöitä ja 

muita ällötyksiä ei tietenkään hyväksytä. 

Kalojen tulee olla oikeita ja aitoja luon-

nonmuotoja. Juniorijäsenten kohdalla 

voidaan mahdollisesti joustaa värimuo-

doista, aitoja platyja kun ei oikein ole 

saatavissa. Mitään huntuevä- tai kippura-

selkämuunnoksia ei kuitenkaan kannata 

tarjota. ”Jalostus” on ruma sana.

Raportin täyttämisestä ei tarvitse 

ottaa liikaa painetta, ei se mikään veroil-

moitus ole. Varsinkin alemmissa merkki-

luokissa vaatimukset ovat varsin mitättö-

mät. Täytetään soveltuvin osin, jos jokin 

kohta ei ole tiedossa, jätetään tyhjäksi ja 

sillä siisti. Kalalehden välissä on mallik-

si yksi pronssi/hopea raportti, lisää voi 

tulostaa tuolta liiton sivuilta tai pyytää 

minulta Täytetyt raportit voi jättää vaikka 

kokouksessa minulle tai jollekulle muulle 

hallituksen jäsenelle.

Asiaan liittyy myös seurojen välinen 

viljelykilpailu. Kaikista viljelyistä saa pis-

teitä merkkivaatimusten mukaan, myös 

saman lajin toistuvat viljelyt kannattaa 

ilmoittaa, sillä niistäkin heruu hieman 

lisäpinnoja. Päätavoitteemme on voittaa 

Tamperelaiset. Muista seuroista ei ole 

niin väliä, mutta jalossa kilvoittelussa 

suurimman, kauneimman ja muutenkin 

parhaan seuran tittelistä tämäkin osa-

alue pitäisi hoitaa kotiin. Tämän takia on 

tärkeää, että viljelyraportteja täytettäisiin 

ahkerasti, myös niistä ”joutavista” lajeis-

ta.

TAS kyykkyyn!

Markku Lehikoinen

MIKÄ IHMEEN VILJELYTOUHOTUS?
Teksti Markku Lehikoinen
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Isossa akvaariosani oli hiukan ylikansoi-

tusta, joten siirsin muutamia avainkir-

joahvenia pieneen, noin 120 litraiseen 

purkkiin. Suodattimena oli ainakin 30 

vuotta vanha vaahtomuovirutkutta, jon-

ka jippo on siinä, ettei se imaise poikasia 

sisuksiinsa, eikä pöllyttele niitä ympäriin-

sä.Lämmittimenä jokin Italianihme, jonka 

säätönuppi oli jumissa ja 

merkkilamppu vilkutteli 

mitä sattui. Koskaan ei 

oikein selvinnyt, toimiko 

se. Valaisimena toimi vie-

reinen akvaario. Mitään 

vesiarvoja ei mittailtu, 

eikä säätöjä tehty. Vesi 

oli sitä, mitä hanasta tuli 

ja sillä sipuli.

Parin päivän ihmet-

telyn jälkeen kaksi kalaa 

näytti löytäneen toisen-

sa, omivat juurakon itselleen ja alkoi-

vat katsella muita karsaasti. Värit olivat 

voimistuneet ja silmiin tuli hullunkiilto. 

Ylimääräiset saivat edelleen siirron kol-

manteen asuntoon. Nuoripari putsaili 

juurakkoa, työnteli irtoroskia pois alu-

eeltaan ja oli ylipäätään kovin touhukas 

ja puuhakas. 

Jokunen päivä myöhemmin kaloja 

ruokkiessani totesin juurakon kylkeen il-

mestyneen pienen kudun, ehken 50 mu-

naa. Mammakala viuhtoi pesään raikasta 

vettä ja pappakala vahti reviiriä hormoo-

neita pursuten. Kauempaa sai tarkkailla, 

mutta nenän tökkääminen lasiin sai ai-

kaan välittömän hyökkäyksen. Kolmen 

påivän kuluttua kutu oli kadonnut, mutta 

huoli vaihtui helpotukseen, kun nurkasta 

löytyi pieni kuoppa ja sieltä limppi vin-

hasti viuhtovia poikasten pyrstöjä. Heti 

kuoriuduttuaan poikaset evät vielä osaa 

uida ja ravintokin tulee ruskuaispussin jä-

mistä. Kaksi päivää myöhemmin altaasta 

löytyi sitten uteliaasti uuteen maailmaan 

tutustuva poikasparvi Vanhemmat pitivät 

porukan tiiviisti koossa ja liian kauas ek-

syneet haettiin välittömästi takaisin. 

Tässä vaiheessa aloitettiin ruokki-

minen artemian toukilla. Kasvu oli varsin 

nopeaa ja kaksiviikkoisina poikasissa 

näkyi jo selvästi vanhempiensa piirteitä. 

Kahden kuukauden iässä ne olivat jo oi-

keita pieniä avainkirjoahvenia ja valmiita 

lähtemään maailmalle.  Poikaset olivat 

täysin tasakokoisia, yhtään viallista tai 

muuta rääpälettä ei ollut, eikä yhtään 

kuolemantapausta todettu. Määräksi sel-

visi 47 kpl, mikä on kirjoahvenelle melko 

pieni pesue. Vaan löytyypähän helpom-

min kaikille uusi koti.•

ESIMERKIKSI NÄIN - Kertomus kudettamisesta
Teksti Markku Lehikoinen
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ILMOITUSTAULU
Tälle sivulle voit lähettää osto/myynti 
yms -ilmoituksia AlixA@myway.com

Alennus 
Sea Life 
-yleisö-
akvaarion 
vuosi lipusta
Has:n jäsenet saavat 

Sea Life:n vuosilipun 

hintaan 30 €. Vuosi-

lipun normaalihinta 

on 38€. Kertakäynnin 

hinta on 10€, joten 

vuosilippu maksa 

itsensä takaisin jo 

kolmen käynnin 

jälkeen. Alennuslip-

pua voi tiedustella 

lipunmyyntikassalta. 

Muista ottaa mukaan 

jäsenkirjasi todisteeksi 

HAS:n jäsenyydestä.

Kaikkien juttujen, nik-
sien tai kuvien lehteen 
lähettäneiden kesken 
arvotaan HAS -paita! 

Perinteinen 
ötökkäretki 14.5. 

Taas tänä vuonna seura järjestää kiinnos-
tuneille mahdollisuuden kerätä luomu-
ruokaa kaloilleen. Suuntaamme siis van-
haan tuttuun paikkaan Kirkkonummelle 
mutta mukanamme on tänä vuonna upo-
uudet askartelupäivänä tehdyt haavit! Li-
säksi sanko, istuma-alusta ja sopivat ul-
koiluvaatteet ovat mainio varustus. Lähtö 

tapahtuu Helsingistä klo 10.08 lähtevällä 
S-junalla joka on Kirkkonummella 10.46. 
Sinne autolliset kerääntyvät ja yhdessä 
jatkamme asemalta perille autokyydeillä. 

Paikan päältä saa ötököiden lisäk-
si kerätä kuivuneita tammenlehtiä sekä 
kuolleita omenapuun oksia.

Retkellä nautitaan myös perinteitä 
kunnioittaen kunnon piknik,  muista siis 
ottaa muikeat eväät mukaasi kevätaurin-
koon! 

Nähdään retkeilyn merkeissä!

Askartelutilaa on käytetty 

niin marginaalisen vähän, 

että hallitus katsoi sen 

vuokra-ajan pidentämisen 

turhaksi. Toukokuun jäl-

keen NL-Aquan tilaa siis ei 

ole enää käytettävissä pie-

nestä käyttäjämäärästä joh-

tuen.
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HAS:in kesäretki Korkeasaareen 
18.6. klo 10:00

Akvaarioseurassa tapahtuu kesälläkin, järjes-

tämme ohjatun tutustumiskierroksen Korkea-

saareen. Mukaan sopii ottaa koko perhe naut-

timaan kesäsäästä. Keräännytään kymmeneltä 

Mustikkamaan portilla, osallistujat maksavat itse 

sisäänpääsymaksun ja HAS huolehtii opastuksen 

kustannuksista. Ohjattuun tutustumiseen mah-

tuu 30 henkeä mukaan. Ilmoittautumiset Leena 

Lehtikarille: leenalehtikari@hotmail.com

VUODEN 2005 JÄSENMAKSUJEN MAKSAMISISTA!

Kiitokset ensinnäkin kaikille jotka ovat jäsenmaksunsa ajal-

laan maksaneet. Mikäli lehtesi takakannen  soitetarraan on 

kirjoitettu “JÄSENMAKSU!!”, emme ole rekisteröineet jäsen-

maksuasi vuodelle 2005.  Mikäli mielestäsi olet kuitenkin 

maksanut jäsenmaksun, et ole saanut jäsenmaksun tilisiir-

tolomaketta tai olet hukanneut tilisiirtolomakkeen, ota välit-

tömästi yhteyttä taloudenhoitajaan (lassi.koppa@lut.fi tai p. 

040 7593650). Selvitetään asia pikimmiten ja pysyt varmasti 

seuran jäsenenä ja saat Kalalehden jatkossakin kotiisi.
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HAS:in JÄTTIHUUTOKAUPPA, 
JOKAKEVÄINEN JÄTTIMENESTYS
Teksti ja kuvat Samu Saurama

Kalalehti 2/0512

Seassa oli sekä 
kiinostavaa että 
hämmentävää 
pussitusta.

Kiinnostuneet oli-
vat hyvissä ajoin 
tutustumassa 
tarjontaan ennen 
huudon alkaista.
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Keväinen Helsingin Ak-
vaarioseuran suur huuto kaup-
pa on akvaristille yksi vuoden 
isoimpia tapahtumia. Espoon 
Leppävaaraan pakkautui jäl-
leen lähes sata maksavaa kä-
vijää. 

Luku on silti kaukana kokonaismääräs-

tä, suurin osa kun oli akvaarioseurojen 

jäseniä ja he pääsevät sisään ilmaisek-

si. Tästä villistä laumasta yritti pitää 

huolta noin parikymmentä HASin ih-

mistä onnistuen työn määrään nähden 

erinomaisesti.

Kun omaakin tavaraa oli tulossa 

myyntiin, piti paikalle kömpiä hyvissä 

ajoin aamulla. Järjestäjät olivat jo tässä 

vaiheessa tukka putkella laittamassa 

markettipöytää kasaan, kokoomassa 

sämpylävuorta kahvilaan ja tieten-

kin ottamassa huudettavia tavaroita 

vastaan. Markettipöydästä oli taitettu 

nettikeskusteluissa peistä aktiivisesti, 

mutta idea osoittautui oikein hyväksi. 

Kiinteillä hinnoilla laitettiin siis omaan 

pöytäänsä ostettavaksi iso tukku pe-

ruskasveja ja tavallisinta tekniikkaa. 

Itse huutokauppaan jäi siten väljemmin 

aikaa mielenkiintoisille tuotteille. Pöy-

dän suosiosta kertoo jotain se, että ym-

pärillä parveili malttamattomampi jengi 

kuin Stockan ovien edustalla Hullujen 

Päivien avajaisissa. Järjestäjät onneksi 

malttoivat oman mielensä ja kohtelivat 

pöydän ääressä vellovaa laumaa hyvin-

kin inhimillisesti.

Helsinkiläis-Tampererelainen 

Akvaariotekniikka.fi oli myös paikalla 

omalla kioskillaan. Pienyritys ilahdut-

ti kävijöitä tarjoamalla hyvän valikoi-

man tavaraa, jota lähes joka akvaristi 

- varsinkin yhtään teeseitse-henkinen 

- tarvitsee, mutta ei välttämättä löydä 

helposti. Repertuaariin kuuluivat eväis-

tä niin tavalliset ruokapurkit kuin hyvät 

täyttöpakkauksetkin. Kemikaalio-osio 

koostui veden ja kasvien hoitotuotteis-

Kalalehti 2/05 13

Markettipöydän ääressä kävi kova kuhina 
jo paljon ennen varsinaisen myynnin 
alkua, kasveja olisikin marketissa voinut 
olla huomattavasti enemmän.
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ta. Purkeista löytyi jauheita vedenparan-

nukseen, kasvilannoitteen tekemiseen 

ja moneen muuhun. Jono ei yltänyt ihan 

markettipöydän mittoihin, mutta kiin-

nostusta akvaariotekniikka.fi selvästi sai 

toiminnallaan. Niille, jotka eivät ehtineet 

pöydästä ostaa tarvitsemiaan tuotteita, 

nettisivusto auttaa.

Itse huutokaupassa näkyvin ja 

mieleenpainuvin tekijä ovat tietysti 

meklarit, ellei hyviä tuotteita lasketa. 

Edellisvuosien tapaan Liisa Sarakontu 

ja Ari Paronen pitivät mainospuheita 

kasveista ja tekniikasta. Vanhemman 

parrakkaan herrasmiehen tilalla kol-

mantena huudattajana oli tänä vuonna 

nuorempi parraton herrasmies, Markku 

Lehikoinen.  Neljäs huutaja joka Liisan 

kanssa usein jäi jumiin kiinnostavan 

kasvipussin tai kalan kohdalle oli Jouni 

Jaakkola. Viime vuonna myyntiartikke-

leita oli noin 700. Määrä aiheutti mel-

koisesti ongelmia ajan riittävyyden suh-

teen, ja varmasti myös meklarien äänen 

riittävyyden. Nyt tuotemäärää yritettiin 

karsia ja markettipöytä olikin huuto-

kaupan alkaessa saanut hukattua lähes 

kaikki 219 artikkeliaan.

Huudettavaa tavaraa jäi silti 335 

kappaletta ja juoksijoilla oli tietysti ma-

hanalus jalkoja täynnä. Kasveissa oli 

paljon eksoottisuuksia, joita ei Suomen 

kaupoista löydä. Oli niin vihanneksia, 

joita ei ole koskaan Suomessa kaupassa 

ollutkaan sekä sellaisia, joita saa vain hy-

vin aktiivisella ja kärsivällisellä etsimisel-

lä. Pyrstökkäistä selvästi kovimpia hittejä 

olivat tehokkaasti, mutta hellävaraises-

ti levää syövät katkaravut. Tekniikasta 

vähiten kiinnostivat teeseitse-kavereille 

Kalalehti 2/05

Varsinaisessa huudossa jäi sopivasti aikaa tutustua erikoisiin tuottei-
siin ja kaikki tuotteet saatiin myytyä määräajassa. 
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tarjotut valai-

sinrungot ja 

muut vastaa-

vat projektit. 

Ehkä houkut-

televampi hinnoittelu olisi saanut nekin 

paremmin liikkeelle.

Etenkin kasveja huudatettaessa 

erikoisuuksista sai yleisöltä hyvin lisä-

tietoa. Usein joko myyjä tai joku muu 

ko. kasvin tunnistava kertoi tarkemmin 

vihanneksen piirteistä ja vaatimuksista. 

Kalapuolelta tätä jäi vähemmän mieleen. 

Valitettavasti vain yhden tai kahden ker-

tojan ääni kantoi oikeasti muillekin kuin 

vierustovereille. Ihan normaalit huudot-

kin olivat usein hiljaisia piippauksia. 

HUUTOKAUPPAHAN se oli, summan saa 

karjaista ihan 

reilulla äänellä 

niin tiedetään 

kuka tarjosi ja 

minkä verran.

Yksi erittäin tärkeä osa suurhuuto-

kauppaa on toki vanhojen tuttujen näke-

minen ja uusien tuttavuuksien tekeminen. 

Osa paikallaolijoista oli jopa ilmoittanut 

etukäteen esimerkiksi Aqua-Web -kes-

kustelupalstan kautta minkä näköisenä 

liikkuu, jotta muut aquawebistit tunnis-

tavat. Kiihkeää puheensorinaa olikin niin 

monessa porukassa, että tuttuja oli var-

masti tavattu. Seuraavaa huutokauppaa 

odotellessa on hyvää aikaa käydä kome-

ronpohjia läpi ja miettiä, löytyisikö sieltä 

jotain hauskaa ensi vuodeksi.•

Suurhuutokauppa 2005 
statistiikkaa:

Paljoks jengii: 
100 maksanutta, 
paljon enemmän maksamattomia

Montaks duunarii: 
parikymmentä, kukaan ei muista tarkkaan

Montaks toi kamaa: myyjiä oli 46

Paljoks myytiin: 
marketissa 219 tuotetta ja 
huutokaupassa 335

Mitä makso: 
keskihinta 6,43e, kallein tuote 40e

Kirjurit saivat 
kui tenkin seura-
ta meklareita 
sil mä ja korva 
tarkkana tänäkin 
vuonna.
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HUUTOKAUPPAA, LEIVONNAISIA
JA KIROILUA
Teksti Tuire Saloranta Kuvitus Alix Antell 

Tekstiviesti eräänä iltana 
seuramme puheenjohtajalle: 
”Käyhän se näinkin: kaupasta 
paljon tavaraa kädet pitkällä 
kotiin. Ja sit leipomaan. Pait-
si vuoat unohtui - eikun kaup-
paan. Ja leipomaan. Paitsi so-
keria ei oo tarpeeksi. Ja taas 
kauppaan. Kotimatkalla vielä 
turvat pyörällä. Ja sit leipo-
maan. Kyllä seuratoiminta on 
hauskaa, saatana!”

Keväthuutokaupassa on jo muutaman 

vuoden ajan järjestetty kahvio seuralais-

ten voimin, jotta paikalle saapunut yleisö 

saisi kohtuuhintaista purtavaa. Voittoa 

ei sinänsä suuremmin ole tavoiteltu ja 

hinnat on haluttu pitää kohtuullisina, jo-

ten joka vuosi joku onnellinen (lue: minä 

ainakin jo kolmena vuonna) päässyt lei-

pomaan purtavaa huutokauppakansalle. 

Sämpylät sentään on tilattu valmiina...

Tänä vuonna ei muita vapaaehtoi-

sia ilmaantunut, joten päätin leipoa mo-

lemmat makeat leivonnaiset. Eihän siinä 

nyt niin paljon hommaa ole, ajattelin. No 

töiden lomassa en ehtinyt ennen perjan-

taita tehdä asialle mitään. Perjantaina 

aloin tuumaamaan, mitä sitä oikein lei-

poisi. Muutama soitto hyvälle reseptiläh-

teelle (Kiitos, Leena!), nettihaku ja tulos 

oli: Suklaamuffinsseja ja piirasta. Sitten 

vain kauppalistan tekoon ja kauppaan.

Kaupassa kiertelin listan kanssa 

ja raahasin pari säkillistä ja repullisen 

tavaraa kotiin ( = leivontatarvikkeet + 

viikonlopun ruuat, ja juu, taloudessa ei 

ole autoa...). Kotiin päästyäni viritin mu-

siikkia soimaan ja aloin tositoimiiin, kun 

huomasin, että muffinssivuoat puuttui. 

No, eihän siinä muu auttanut, kuin pyörä 

varastosta ja kauppaan vauhdilla.

Kotiin tultuani jatkoin leipomisen 

aloittelua, kunnes huomasin, että soke-

riaon liian vähän, joten ei kun kauppaan. 

Liikkeet pyörää hakiessa ja kauppaan 

polkiessa alkoi olla jo hieman äkäisiä ja 

keli edelleen tuohon vuodenaikaan liu-

kas. Kotimatkalla lensin sitten vielä tie-

tenkin juuri pyörävaraston edessä päis-

tikkaa pyörälla lumipenkkaan.

Lumipenkasta nousin sitten jo hie-

man (tai joo, paljon...) kiroillen ylös ja ei-

kun leipomaan. Tässä vaiheessa kello oli 

jo kahdeksan illalla, enkä vielä ollut saa-

nut mitään aikaiseksi... No, muffinsseja 

syntyi aika läjä ilman mitään ongelmia, 

mutta se piiras...

Piiraan tein aivan ohjeen mukaan, 

mikä löytyy alta. Annos vaikutti varsin 

isolta, kun tein koko satsin, mutta olihan 

se ennenkin onnistunut. No, tällä kertaa 

ei aivan onnistunut. Laitoin piiraan uuniin 

ja heti, kun taikina alkoi kohota, alkoi sitä 

tippua uunin pohjalle. Ja käry oli kamala. 

Uunista nousi savua jo asunnonkin puolel-

le reiluhkosti. Palohätytin ei onneksi rea-

goinut... Paistoaika oli ohjeessa 35 min, 

mikä tuntui hieman lyhyeltä. Paistoin siis 

40 min - enempää käryä en kestänyt.

Puolen tunnin jäähdyttelyn jälkeen 

testailin piirakkaa ja ilokseni totesin sen 

olevan reunoilta suht kypsän, mutta kes-

keltä aivan raakaa velliä. Joten piiras uu-

niin alalämmölle, vaikka kello oli siinä vai-
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heessa lähes puoliyö. Ja tietysti käry taas 

jatkoi, koska ei uunia kuumana saanut 

puhtaaksi ja taikina vielä hieman kohosi...

Aamulla sitten maistelin tuotosta 

ja totesin maun hieman edelliskerroista 

eroavaksi. Pohjaa olin paistellut varsin 

ruskeaksi siinä alalämmöllä kypsäksi 

hehkuttaessani. Onneksi seuraavana 

päivänä piiras sai runsain mitoin kiitosta 

maustaan, joten taisin löytää oivan salai-

Rahkapiiras:

Pohja:
16dl vehnäjauhoja
8dl sokeria
3 tl leivinjauhetta
3 tl sokeria
2 rkl vaniljasokeria
500g voita tai margariinia
2 kananmunaa
4 dl piimää

Täyte:
1 litra rahkaa
4 dl sokeria
8 kananmunaa
4 tl vaniljasokeria
1/2 litraa sokeroituja raparperipaloja, 
säilykepäärynää (kuten huutokaupassa), 
persikkaa, omenaa, ihan mitä keksii

Sekoita pohjan kuivat aineet keskenään. 
Nypi joukkoon pehmennyt rasva. Jaa taki-
na kahteen osaan ja jätä toinen nypityiksi 
muruiksi. Toiseen osaan sekoita munat 
ja piimä. Sekoita täytteen ainekset, pait-
si raparperit tms keskenään. Laita poh-
jataikina uunipannulle, raparperit tms 
päälle, täytetaikina päälle ja lopuksi tai-
kinan puolikkaasta jääneet murut. Paista
200 asteessa 35-60 min. Mieluiten yhdel-
lä kertaa...

Suklaamuffinssit

n 20-25 kpl 
(huutokauppaan tein 

   tupla-annoksen)

200 g margariinia
2 dl sokeria
3 kananmunaa
4,5 dl vehnäjauhoja
2 tl leivinjauhetta
1 tl vaniljasokeria
1 3/4 dl maitoa (tai piimää)
suklaalevy n 170g (huutokauppaan 
laitoin n. 1/3 valkeaa suklaata)
1-2 rkl kaakaojauhetta

Vaahdota rasva ja sokeri, lisää jouk-
koon kananmunat hyvin vatkaten. 
Sekoita keskenään jauhot, leivin-
jauhe, vaniljasokeri ja kaakaojau-
he. Lisää seos taikinaan ja lopuksi 
vielä maito. Sitten rouhittu suklaa 
sekaan ja taikinia muffinssivuokiin. 
Paistetaan 225 asteessa keskitasol-
la 15(-20) min.

suuden hyvän piiraan tekoon. Paljon ki-

roilua, aikaa, vaivaa, uuninkäryä ja kaksi

paistamista, joiden välissä jäähdytys.

Reseptit ovat alla - kokeilkaa koto-

na, jos uskallatte...

(Entinen) huutokauppaleipurinne,

Tuire

P.S. Vaapaaehtoisia ensi vuodelle?
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AKVAARIOKIRJALLISUUTTA!

Aquarien Atlas-multimedia-CD Mergus 1998 Englanti

Aquarium tour 1994 George & Karla 
Booth

VHS video 1994 Englanti

Atlas of Freshwater Aquarium fishes Axelrod,H 1985 Englanti

Cichlids from west Africa Linke,H 1994 Englanti

Complete book of DWARF Cichlids H-J Richter 1989 Englanti

Exotic tropical fishes Axelrod,H 1980 Englanti

Fishes of Lake Tanganyika Brichard 1986 Englanti

Freshwater fishes of New Guinea Allen,G 1991 Englanti

Genetics for Aquarists Dr.J.Schröder 1974 Englanti

Guppies Noboru Iwasaki 1989 Englanti

Handbook of Diskus Wattley,J 1985 Englanti

Introduction to fish physiology Smith,L 1982 Englanti

Loricariidae all L-Numbers Aqualog 1995 Englanti

Nature Aquarium World Takashi Amano 1992 Englanti

The Aquarium Book Boulenger,E 1948 Englanti

Lake Tanganyika Cichlids F.Schneidewind 1997 Englanti

Freshwater Stingrays H.Gonella& 
H.Axelrod

1999 Englanti

The Natural Aquarium S.Yoshino 1993 Englanti

Offshore Cichlids of Lake Malawi George F.Turner 1996 Englanti

The Midas Cichlid Species Complex 
in Two Nicaraguan Crater Lakes

2002 Englanti

Sverddragere og Platyer Tveteraas,A 1994 Norja

Akvariets Lexikon Riehl/Baensch 1986 Ruotsi

Alla on akvaarioseuran lista kirjoista, jot-

ka ovat jokaisen jäsenen käytettävissä. 

Tiedustelut ja varaukset hoidetaan 

sähköpostin välityksellä. Kirja toimite-

taan seuraavaan kuukausikokoukseen 

ja laina-aika on 1 kk ellei toisin sovita. 

Palautus tapahtuu myös kuukausikoko-

uksessa laina-ajan pää tyttyä. Varausvies-

tiin laitettava ehdottomasti postiosoite ja 

puhelinnumero.

Kirjastovastaava,

Ari Paronen

040-522048, ari.paronen@kolumbus.fi
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Akvarieväxter Brunner 1986 Ruotsi

Ciklidårsboken A.Konings 1994 Ruotsi

Den stora akvarieboken Brorsson,E 1942 Ruotsi

Nordstedts Akvariebok Aurell 1949 Ruotsi

Svärdbärare och Platy Meyer/
Wischnath

1986 Ruotsi

Tanganyikasjöns snäckskalslekande 
ciklider

Larsen,B 1985 Ruotsi

Blätter fur Aquarien und Terrarien-
kunde

Bade,E 1904 Saksa

Das schöne Aquarium Hagenbuchki,F 1956 Saksa

Discus leichen VHS video Saksa

Durch Dshungel und Urwald Ladiges,W 1951 Saksa

Kleine Seewasser Praxis Baesch,H 1975 Saksa

Krankheiten der Akvarien fischen 1 VHS video Saksa

Praxis der Terrarienkunde Bade,E Saksa

Zierfisch Bilderbuch Ladiges,W 1949 Saksa

Welse C.Schaefer 1998 Saksa

Akvaario Scheurmann,I 1985 Suomi

Akvaario perustaminen ja hoito VHS video Suomi

Akvaario vuosikirja 1997 Varjo,M 1997 Suomi

Akvaario värikuvina Siltamaa,E 1958 Suomi

Elävä Akvaario Varjo,M 1982 Suomi

Kalatieto Varjo,M 1979 Suomi

Minulla on akvaario Schiotz,A 1981 Suomi

Suuri akvaariokirja Gilbert,J 1973 Suomi

Uusi akvaariokirja Frey,H 1963 Suomi

Akvarie-Haandbogen Laursen,K 1949 Tanska

Akvarier og akvariefisk Jörgensen,J 1952 Tanska

Selskabs-akvariet Laursen,K 1948 Tanska

Avara Luonto:RIO NEGRO VHS video

Ocean Drifters VHS video

Tanganjika-järven ahvenet VHS video

Vesirutto tukkii suomalaisen järven VHS video
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HELSINGIN AKVAARIOSEURAN TULEVIA 
TAPAHTUMIA

Kuukausikokoukset pidetään kuukauden kolmantena tiistaina kello 18.00. Pitopaik-

kana on Helsingin yliopistollinen keskussairaala (HYKS), Haartmaninkatu 4, Helsinki. 

Kokouspaikka on luentosalisiivessä. Pääovesta sisään, aulan läpi ja oikealle kahvion 

ohi käytävää pitkin.

10.5. Askarteluilta askartelutilassa, Pyynikintie 5B

14.5. Ötökkäretki Kirkkonummelle

18.6. Kesäretki Korkeasaareen 

Jäsenlehti ilmestyy helmi-, touko-, syys- ja joulukuussa. Lehden tarkoitus on lisätä yhteis-
työtä akvaarioharrastajien keskuudessa. Aineisto lehteen on toimitettava viimeistään 
viikkoa ennen ilmestymiskuukauden alkua.
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